
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό της με αριθμ.  9/ 04 –06– 2018  

τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

        της Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Βισαλτίας 

 
 
 Αριθμ. Αποφ.   32/2018   
     
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του παιδικού σταθμού 
¨ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ¨» 
 
 

 Στη Νιγρίτα και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Βισαλτίας , σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 και ώρα  11:00 

π.μ.  ύστερα  από  την  υπ` αριθ. πρωτ. 310/25-05-2018  πρόσκληση  

του   Προέδρου  που  επιδόθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, το Δ.Σ. 

συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση για να πάρει αποφάσεις για θέματα 

ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)  μέλη του συμβουλίου, άρχισε 

η συνεδρίαση. 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ                               

1.  Καδής Νικόλαος         Πρόεδρος              1.Σταμπουλής Αδάμ 

2.  Χριστοδούλου Ηλίας   Αντιπρόεδρος         2.Ταμπουρή Αμαλία                           

3.  Τσερβίστας Μιχαήλ     Μέλος                           

4.  Βαδαρλής Βάιος             » 

5.  Μπάγκαλα Αναστασία      » 

 

Εισηγούμενος ο κ.  Πρόεδρος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

«Στο 4249/5-12-2017 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο 

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών. Ο Πρότυπος αυτός Κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των 

δημοτικών σταθμών που λειτουργούν εντός των νομικών προσώπων των δήμων ή 

ως υπηρεσία του Δήμου και σ’ αυτόν αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τη 

φιλοξενία των παιδιών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Έτσι 

μπορούμε σήμερα να προχωρήσουμε στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του 

παιδικού σταθμού «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ» που ανήκει στο νομικό μας πρόσωπο, 
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βασιζόμενοι στον Πρότυπο Κανονισμό  και έχοντες πάντοτε κατά νουν οι διατάξεις 

του να μην αντίκεινται στις ρυθμίσεις που θέτει εκείνος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας του 

παιδικού σταθμού «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ» και ζήτησε από  τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά. 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017, τεύχος Β΄ 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

    

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του παιδικού σταθμού 

«ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ», ο οποίος έχει ως εξής: 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
«ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
«ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ» 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών Κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού «ΤΟ 
ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ», που λειτουργεί εντός του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία « Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Βισαλτίας» και έχει συνταχθεί βάσει του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στο 4249/05-12-2017 Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας με στόχο: 

 Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα  

επιστημονικά δεδομένα 

 Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά 

 Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, 

προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση 

 Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο 

σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 Να παρέχουν καθημερινή φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας 

 Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

1. Δικαίωμα εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές 

προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών , εφόσον και 

για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, 

πνευματικές, ψυχικές παθήσεις και αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με 

γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και 

ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την 

περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, 

λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού ή για την 

έγκριση της παροχής συνοδού από την οικογένεια του παιδιού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

2. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα. 

3. Τα εγγραφόμενα στον παιδικό σταθμό παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του 

Δήμου μας, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, 

όταν υπάρχει κενή θέση ή όταν με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική 

ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

4. Όταν κατά την εγγραφή προκύπτει θέμα επιλογής, επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα 

παιδιά των άνεργων και τα παιδιά  οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων 

που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή 

έναν γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που 
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προέρχονται από οικογένειες όπου υπάρχουν μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, παιδιά 

πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.) 

5. Για την εγγραφή των παιδιών στον παιδικό σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του 

παιδιού. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων 

που είναι άνεργοι. 

 Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς 

και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης  

Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

 Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και 

αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 

6. Για την επανεγγραφή  απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

μεταβολές σε ορισμένα δικαιολογητικά, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα, όπου να 

βεβαιώνεται η μη μεταβολή. 

7. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του 

κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη 

αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου , μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικού λόγους 

που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή 

δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομιστούν. Εξαιρούνται πάντως οι ιατρικές 

βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών. 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό ενεργείται πάντοτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών. 

 Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν από το σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους 

γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού. 

 Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των 

παιδιών, αυτοί δε συμμορφώνονται με το πρόγραμμα  και τους όρους λειτουργίας του 

σταθμού. 

 Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών τα παιδιά 

απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι 

γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ  5 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου 

του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
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 Ο Σταθμός δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα της 

εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. 

 Με απόφαση Προέδρου καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο Σταθμός διακόπτει για τις ημέρες 

των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

 Με απόφαση Προέδρου ο Σταθμός μπορεί να αργήσει ένεκα ειδικών συνθηκών. 

 Η λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 15:00 ώρα. Με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, μπορεί να παρατείνεται έως και τρεις (3) ώρες 

επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού, εφόσον υπηρετεί σε αυτόν το προσωπικό που 

απαιτείται. Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εφαρμόζονται οι ισχύουσες 

διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ  6 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Ο  Παιδικός Σταθμός συγκροτείται από 

  τμήμα  νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως 3,5 ετών 

 Τμήμα νηπίων από 3,5 μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

 Κάθε τμήμα του Σταθμού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά με μία (1) παιδαγωγό και μία (1) βοηθό και 

σε κάθε περίπτωση με το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες 

διατάξεις που ρυθμίζουν τις αναλογίες παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών. 

 Στο Σταθμό δύναται να εγγράφονται και νήπια καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητάς του μέχρι 

ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό. 

ΑΡΘΡΟ  7 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό, 

αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και διενεργείται από παιδίατρο, ο 

οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά μήνα ή και συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους 

ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. 

 Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που 

παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της 

φιλοξενίας του στον Σταθμό. 

 Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των 

παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα  αν αυτό θεωρηθεί 

από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού. 

 Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού 

του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Ο 

προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του Σταθμού καθορίζεται από  τις διατάξεις του 

άρθρου 3 της αριθ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργείου Υγείας (Β΄ 3758), όπως 

αυτή κάθε φορά ισχύει. 

 Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως τον/την 

Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στον Σταθμό θα πρέπει 

υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί 

αλλά και για την αποθεραπεία του. 
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  ΑΡΘΡΟ   8 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 Στον Παιδικό Σταθμό εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που 

εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη ,στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και 

κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό του Σταθμού η 

καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε της 

απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερήσιου 

προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών 

μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και 

ασφάλειας. 

 Η προσέλευση γίνεται μέχρι τις 9:00π.μ. Μετά τις 9:00 δε γίνονται δεκτά νήπια, εκτός από 

εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την 

Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού, 

όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών και ώρες φαγητού. 

1. Ώρα προσέλευσης:7:00π.μ.-9:00π.μ. 

2. Ώρα πρωινού: 9:00π.μ.-9:30π.μ. 

3. Ώρα μεσημεριανού:12:30π.μ.-13:00μ.μ. 

4. Ώρα αναχώρησης: 13:30μ.μ.- 15:00μ.μ. 

 Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται 

στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο/η παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού 

σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας 

των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους. 

 Δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, 

δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων. 

 Η ετήσια λειτουργία του Σταθμού ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των 

παιδιών. Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται 

για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ευελιξία. Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε νηπίου και η σταδιακή 

ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της 

οικογένειας του νηπίου. 

ΑΡΘΡΟ  9 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού είναι υποχρεωμένο να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του στην 
εύρυθμη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, 
παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα. 
 
ΑΡΘΡΟ  10 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Το παιδαγωγικό προσωπικό: 

 Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών 

με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τις 
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ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα 

απασχόλησης. 

 Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του 

προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.) 

 Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. 

Παρακολουθεί την καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

 Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία 

τους περιστατικό. 

 Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις 

παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους. 

 Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή 

όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας 

συνεχώς να δημιουργήσουν σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία 

περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και 

σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία. 

 Ενημερώνει  τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και φροντίζει 

να διατηρεί αρμονική σχέση και με τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από το αν ασκούν ή όχι 

την επιμέλεια. 

2. Βοηθός Παιδαγωγού: 

Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της 
προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενος/η στον/στην 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη. 

3. Το Προσωπικό Καθαριότητας-Βοηθητικών Εργασιών: 

Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε 
άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του 
Σταθμού. Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από το Διαχειριστή με 
υπηρεσιακό σημείωμα. 

4. Ο παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 Εξετάζει ανά μήνα τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις 

παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. 

 Παρακολουθεί την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

 Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίαζε από 

σοβαρή ασθένεια, με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους 

γονείς και την προσωπική του εξέταση. 

 Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την 

υγειονομική κατάσταση του Σταθμού. Διατηρεί πρόχειρο φαρμακείο και για 

οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών 

του. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): 

 Μητρώο νηπίων 

 Φάκελος Υγείας νηπίων. 

 Βιβλίο παρουσίας νηπίων. 
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 Βιβλίο συμβάντων. 

 Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. 

 Βιβλίο συμβάντων 

ΑΡΘΡΟ  12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθμού είναι ανάλογες  με το κατά 

το νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού. 

 Απαγορεύεται η απομάκρυνση  του προσωπικού από το Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον 

συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη 

απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια  του Προέδρου της Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ  13 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το προσωπικό που απασχολείται στους Σταθμούς των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α’ 
βαθμού λαμβάνει την κανονική του άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Προσωπικού του 
οικείου νομικού προσώπου και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ  14 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα 
Κανονισμό, ρυθμίζεται με την έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης. Ο παρών 
Κανονισμός ισχύει από την ημέρα ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι διαθέσιμος στην 
ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας (www.kediv.gr). 
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2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της παρούσας απόφασης στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2018 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                         

ΝΙΓΡΙΤΑ 04–06–2018 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΔΗΣ 
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